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KARARIN ÖZÜ:
Fen İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği 

TEKLİF: 
30/10/2019 tarih ve 28266 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü'nün teklifi.

BAŞKANLIK MAKAMI'NA
 
             İlgi :18.10.2019 Tarih 27288 sayılı yazı 
     Fen İşleri Müdürlüğü olarak Kasım Ayında Meclis toplantısında görüşülmesini istediğimiz FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ yazımız ekinde olup, tarafınızca uygun bulunması halinde Belediye Meclisi 'ne 
havalesini olurlarınıza arz ederim. 
 
RAPOR   :
Hukuk Komisyonu'nun 07.11.2019 tarih, 54 Nolu raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Fen İşleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma 
Yönetmeliği ile ilgili teklifinin görüşülmesi.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ; Fen İşleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi komisyonumuzda 
görüşülmüş ve hukuka uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (Hukuk Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)
 
SONUÇ  :
Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin Hukuk Komisyonu Raporu doğrultusunda KABÜLÜNE: Nizamettin 
ALTINTAŞ, Elif BULUT GEZEN, Arzu ÖĞÜT ŞİMŞEK, Furkan ORDUKAYA, Av.Yusuf ERKUŞTAN, Mehmet 
GÖDEKDAĞ, Abdullah AÇIK, Nurten ERGÜR, Haydar GÖKSOY, Abubekir DAĞ, Mahmut YAZICI, Yaşar Cevdet 
KAHRAMAN,Ömer ULUYURT ve Emrıllah AYDIN'ın RET oyuna Karşılık Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2019/KASIM 
AYI TOPLANTILARI'NIN 08.11.2019 TARİHLİ 3. BİRLEŞİMİNDE OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ. 
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T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 
Amaç
 
MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, 
görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik, Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ndeki personelin 
görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik Anayasanın 124 üncü maddesi ile 5393 sayılı Belediye 
Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte ifade edilen; 

a) Belediye: Kartal Belediyesi’ni, 
b) Başkanlık: Kartal Belediye Başkanlığı’nı, 
c) Bakan Yardımcısı: Kartal Belediyesi İlgili Başkan Yardımcılığı’nı 
d) Müdür: Fen İşleri Müdürü’nü, 
e) Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğü’nü, 
f) Personel: Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarını
g) Birim: Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı alt birimleri,
h) Bölüm: Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı alt birimlerin alt kısımlarını,
i) Alt  Birim:  Müdür  tarafından  Müdürlüğün  görev,  yetki  ve  sorumluluklarının 

paylaştırılarak daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kurulan ve 
Müdürün emir ve talimatlarına göre kendisine verilen görevleri yürüten birimi, 
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j) Alt  Birim  Yöneticisi:  Müdürlük  alt  birimlerinin  ve  faaliyetlerinin  
yürütülmesinden Müdüre karşı sorumlu olan yöneticiyi,  

k) Bölüm Sorumlusu:  Müdürlük bünyesinde yer alan alt birimlerin ve faaliyetlerinin 
yürütülmesinden Alt Birim Yöneticisine karşı sorumlu olan yöneticiyi,  ifade eder. 

      

Temel İlkeler

MADDE 5 - (1)   Kartal Belediye Başkanlığı, “Sosyal devlet ilkesini temel alan, doğal ve 
kültürel zenginlikleri koruyan, belediye hizmetlerini kentin ve toplumun ihtiyaçlarına göre 
etkin, verimli ve sürdürülebilir kılan, adil, çağdaş, katılımcı, erişilebilir,şeffaf bir belediye 
olmak ve çağın gereklerine uygun yenilikçi hizmetler ile komşularımızın yaşam kalitesini 
yükselterek  KARTAL’a artı değer katmak.” misyonu; “İlçemizin sosyal, kültürel, ekonomik 
ve kentsel gelişimine pozitif katkı sunarak Kartal’ı doğa dostu,canlı yaşamına saygılı ve 
güvenli bir kent olarak geleceğe taşıyacak, insan ve çözüm odaklı projeleri hayata geçirerek; 
Kartal’ı komşularımız için daha yaşanabilir, daha modern, daha huzurlu ve daha güvenli bir 
kent haline getirmek.” vizyonu ve aşağıda belirtilen temel ilkelere göre çalışmalarını yürütür.

a) İnsan ve Çözüm Odaklı,
b) İnsanların Yaşam Biçimine, Haklarına, Kültürel Kimliklerine, Değer ve İnançlarına 

Saygılı,
c) Vatandaş Memnuniyeti,
d) Aidiyet,
e) Sosyal Belediyecilik,
f) Katılımcılık,
g) Şeffaflık,
h) Erişilebilirlik,
i) Güvenilirlik ve Hesap Verebilirlik,
j) Etkinlik, Verimlilik ve Sürdürülebilirlik,
k) Güleryüzlü Hizmet,
l) Yeniliğe ve Gelişime Açık,
m) Üreten ve Paylaşan,
n) Çağdaş,
o) Doğa Dostu,
p) Adil ve Tarafsız,
q) Kalkınma Odaklı,
r) Doğal, Kültürel ve Tarihi Mirasa Saygılı,
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s) Kentsel Estetiğe Önem Veren,
t) Kentsel Gelişimi Yöneten ve Yönlendiren,
u) Komşuluk ve Yardımlaşmaya Önem Veren,
v) Spora, Sanata ve Kültürel Etkinliklere Önem Veren,

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Teşkilat Yapısı

Kuruluş
 

MADDE 6 - (1) Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 
48’inci maddesinde ifade edildiği amir hükmü dikkate alınarak 22/02/2007 tarih ve 26442 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve bağlı Kuruluşları ile 
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereğince Kartal 
Belediye Meclisi’nin 07.05.2007 tarih ve 158 sayılı kararıyla kurulmuştur.

Teşkilat Yapısı

MADDE 7 - (1) Fen İşleri Müdürlüğü; 

a) Fen İşleri Müdürü

Müdürlüğün Alt Birimler;

1. Kalem İşleri Alt Birimi
a. Evrak Kayıt ve Arşiv Bölümü
b. Taşınır Mal Kayıt Kontrol Bölümü

2. Yapı İşleri Alt Birimi
a. Teknik Personelin (Mimar, Mühendis, Tekniker ve Teknisyenler)
b. İhale ve Kesin Hesap Bölümü

3. Altyapı Alt Birimi
a. Tranşe (Kazı) Koordinasyon Bölümü
b. Mavi Masa, Bilgi Edinme ve CİMER Başvuruları Bölümü     
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4. Yol Yapım Alt Birimi
a. Yol Yapım Birim Yardımcısı ve İş Ekipleri Bölümü
b. Ulaşım ve İş Makineleri Bölümü
c. Asfalt Serimi ve Altyapı Bölümü
d. Depo Bölümü
e. Puantörlük Bölümü

5. Ulaşım Alt Birimi
a. Harita Bölümü       

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü; Yapı İşleri Alt Birimi, Ulaşım Alt Birimi, Altyapı 
Alt Birimi, Yol Yapım Alt Birimi ve İdari İşler Alt Birimlerinden oluşmakta ve bu 
organizasyona göre görev yapmaktadır. Kartal Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nde 
1 Müdür, Yapı İşleri Alt Birimi ve Sorumlusu, Ulaşım Alt Birimi ve Sorumlusu, Altyapı Alt 
Birimi ve Sorumlusu, Yol Yapım Alt Birimi ve Sorumlusu, Kalem İşleri Alt Birimi ve 
Sorumlusu ile norm kadro standartlarına uygun nitelik ve sayıda teknik eleman, memur, 
kadrolu işçi, sözleşmeli personel, şirket personeli görev yapmaktadır.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

BAŞKAN

TEKNİK BAŞKAN 
YARDIMCISI

FEN İŞLERİ 
MÜDÜRÜ

YAPI İŞLERİ ALT 
BİRİM 

YÖNETİCİSİ

ALT YAPI BİRİM 
YÖNETİCİSİ

KALEM İŞLERİ 
ALT BİRİM 
YÖNETİCİSİ

YOL YAPIM ALT 
BİRİM 

YÖNETİCİSİ

ULAŞIM ALT 
BİRİM 

YÖNETİCİSİ 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Ünvanı, Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Personelin Ünvan Ve Nitelikleri

MADDE  8 - (1) Fen İşleri Müdürlüğü’ne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki 
gibidir.

a)  Fen İşleri Müdürü: 657 Sayılı DMK’ nın atamaya görevlendirmeye ilişkin 
maddeleri doğrultusunda, “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Esaslarına  Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda meri mevzuat 
hükümlerine uygun olarak atanır / görevlendirilir.

b) Alt Birim Yöneticisi: İhtiyaca göre Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi ve Başkanlık 
onayı alınarak görevlendirilir.

c) Alt Birim Bölüm Sorumlusu: Alt Birimlerin bünyesinde ihtiyaca göre Alt Birim 
Yöneticisinin teklifi ve Fen İşleri Müdürlüğünün onayı alınarak görevlendirilir.

d) Memurlar: 657 Sayılı DMK’ nın ilgili maddeleri doğrultusunda atanır / 
görevlendirilir.

e) Sözleşmeli Personel: 5393 sayılı yasanın 49. maddesi kapsamında memur norm 
kadroya uygun olarak sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır / görevlendirilir.

f) İşçiler: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak 
Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre atanır / 
görevlendirilir.

g) Şirket Personeli: 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 24/12/2017 tarihli ve 
30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, Belediyeleri ilgilendiren 24. Maddesi 
kapsamında çalıştırılır / görevlendirilir.
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Fen İşleri Müdürlüğü’nün Görevleri

MADDE  9 - (1)
a) 5018 sayılı yasa ile müdürlüğe verilen iş ve işlemlerin yapılmasını sağlar,
b)  Müdürlük görev alanı ile ilgili 4734, 4735 ve 2886 sayılı yasalarla belirlenen iş ve 

işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar,
c) Müdürlük gider bütçe taslağını 5018 sayılı yasa ve diğer mer’i mevzuat kapsamında 

hazırlanmasını sağlar.  
d) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisini belirlemek, kendi birimince edinilen taşınırların 

muayene ve kabulünü yapmak, cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek 
teslim almak, doğrudan tüketilmeyen kullanıma verilmeyen taşınırları 
sorumluluğundaki alanlarda (ambarda) muhafaza etmek, Taşınır Mal Yönetmeliği 
kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlar, 

e) Satın alınacak, mal ve hizmetler için gerekli idari ve teknik şartnameyi hazırlanmasını 
temin eder, 

f) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca ya da mevzuatla belirlenen diğer 
görevlerin yapılmasını sağlar, 

g) Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanılmasını, 
planlanmasını ve gerçekleşmesini sağlar, 

h) İhale Kararının kesinleşmesinden sonra ilgili firmalara tebligat yaptırmak, gerekli 
sözleşmelerin hazırlanmasını sağlar,

i) Yasa ve Yönetmeliklerle belirlenmiş görevler doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin 
yapılmasını sağlar, 

j) Müdürlükçe yapılan sözleşmelerin imzalanmasını izleyen gün ile ilgili mevzuat 
hükümlerine ve bütçelerinde ön görülen düzenlemelere uygunluk yönünde incelenmek 
üzere gerekli belgelerle Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlar,

k) İlçenin sosyal ve ekonomik gelişmesini sağlayacak yatırımlar için; Müdürlüğün 
stratejik planlarını hazırlar, Stratejik planlar doğrultusunda yıllık bütçesini hazırlar, 
Stratejik planlar ve bütçe doğrultusunda projeler doğrultusunda projeler hazırlar ve 
hazırlanan projelerin ihale ve uygulamasını sağlar, 

l)  5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 75. maddesinde belirtilen belediyenin görev 
ve sorumluluklarından ilçe belediyelerine düşen bayındırlık hizmetlerinin icrasını 
sağlar, 

m) İlçemizdeki bayındırlık hizmeti sunan diğer kamu kuruluşlarına (İSKİ, İGDAŞ, 
AYEDAŞ, TELEKOM, İ.B.B, vs.) ait eksiklikleri tespit etmek, bu eksiklikleri ilgili 
kuruma iletmek, yapımı için takibini sağlar, 

n) İlçemizdeki bayındırlık hizmeti sunan diğer kamu kuruluşlarının (İSKİ, İGDAŞ, 
AYEDAŞ, TELEKOM, İ.B.B, vs.) yatırımları ile ilgili koordinasyonu sağlar, 
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o) İmar Kanununun 23. maddesi ile ilgili uygulamaların ve iştirak paylarının takip 
edilmesini sağlar, 

p) Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içinde cevaplar. 3071 sayılı kanun gereği 
dilekçe yoluyla yapılan başvuruları 30 (otuz) gün içinde yazılı bilgi verir, işlem 
safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirir.

q) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli veri akışını sağlar.

r) Belediye sınırları içerisindeki tarihi ve kültürel değerleri korumak için konuyla ilgili 
diğer müdürlükler ile birlikte gerekli çalışmaları yapar ve yapılan çalışmalara destek 
sağlar.

Fen İşleri Müdürlüğü’nün Yetkisi

MADDE  10 - (1) Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı 
Belediye Kanunu,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4734, 4735 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5018 
sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmeliği, 5366 sayılı 
Eski Eserler Kanunu ve yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilere dayanarak 
Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya 
yetkilidir. 

Fen İşleri Müdürlüğü’nün Sorumluluğu

MADDE  11 - (1) Fen İşleri Müdürün sorumlulukları; Fen İşleri Müdürü iş ve işlemlerinden 
dolayı doğrudan Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu 
olup, ayrıca; kendisine verilen görevleri yürütürken, işlemlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve 
diğer yasal mevzuata uygun olarak zamanında yapmak ve neticelendirmekten sorumludur.

Fen İşleri Müdürü’nün Görevleri

MADDE  12 - (1)  Fen İşleri Müdürü görev ve hizmetlerinden dolayı doğrudan Belediye 
Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

a) Fen İşleri Müdürlüğü’nü Başkanlık Makamına karşı temsil eder. 
b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişi olarak çalışma programı 

hazırlar.
c) Müdürlük çalışanları arasında görev dağılımı ya da görev değişiklikleri yapar.
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d) Müdürlüğüne alınacak, ayrılacak personel ile personelindeki statü değişikliklerini, 
Başkanlığın politika ve usulleri çerçevesinde kontrol eder.

e) Müdürlük genelinde ve yürütülen çalışmalarda gerekli kontrol ve denetimleri yapar, 
aksayan durumlar varsa tespitini yapıp önlemler alır.

f) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş 
metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata uyumunu sağlar, bunların 
uygulanmasını sürekli kontrol eder, düzeltilmesi gereken konular için olumlu öneri ve 
teklifleri bir üst amirinin görüşüne sunar.

g) Müdürlüğe gönderilen tüm yazıları okuyup bilgi sahibi olur ve ilgili kişilere 
havalesini yapar. 

h) Her türlü yazışmaları okuyup gerekli kontrol ve varsa düzeltmelerini yapar, resmi 
yazışma kuralları ve içeriğine uygunsa imzalayıp müdürlük kaydından sonra çıkışını 
sağlar. 

i) Müdürlük merkezi ve yol yapım biriminde gerekli güvenli çalışma düzeni ile 
güvenliğin ve verimliliğin artırılmasını sağlamak için önlemler alır, politikalar 
geliştirir.

j) Müdürlüğün Stratejik plan ve performans programını hazırlar. Müdürlük faaliyet ve 
çalışmalarının stratejik plan ve performans programına ve belirlenen hedeflere uygun 
olarak yürütülüp sonuçlandırılmasını sağlar. 

k) Müdürlük çalışanlarının birinci sicil amiridir, işçi-memur ve diğer personelin başarı 
ve performans değerlendirmesini yapar, özlük işlerinin mevzuat çerçevesinde 
yürütülmesini ve disiplini sağlar. 

l) Uygulanan faaliyet planına göre müdürlük faaliyetlerini kısa periyotlarla kontrol eder.
m) Harcama yetkilisi olup bütçe ödeneklerinin, kaynakların verimli kullanılması ilkesi ile 

yerinde harcanmasını sağlar.
n) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, 

faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak 
hazırlar. En kısa zamanda amirine teslim eder.

o) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak 
üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (ya da Başkanlıkça görevlendirilen 
ilgili müdürlükle işbirliği içinde) eğitim planlaması yapar.

p) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklik 
ihtiyaçlarını amiri aracılığıyla insan kaynaklarından sorumlu müdürlüğe bildirir ve 
personelin performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif eder.

q) Bünyesinde çalışan personele iş bölümü esasları dâhilinde sorumluluklarını belirler ve 
görevleri benimsetir, iş tariflerini yapar. 

r) Çalışanların tabi oldukları tezkiye, izin ve hastalık işlemlerini yürütür, devam 
durumunu takip eder ve denetler. 

s) Müdürlüğe bağlı birimler arasında ve diğer müdürlüklerle koordinasyon sağlar. 
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t) Kartal Belediyesi sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni 
yolların yapılması, var olan yolların onarılması ile kış şartlarında yolların açık 
tutulmasını sağlar.

u) Trafik akışını en iyi şekilde sağlamak amacı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Daire Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamaktan, UKOME kararlarını uygular 
ya da uygulatılmasını sağlar.

v) Müdürlüğün faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu malzemeleri 
temin ederek kullanıcılara verilmesini sağlar.

w) Bu yönetmelikle ve belediye başkanı tarafından verilen diğer görevlerin gereği gibi 
yerine getirilmesini sağlar. 

x) Bu yönetmelikle kendisine verilen yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasını 
bağlı bulunduğu başkan yardımcısı ve belediye başkanına karşı yerine getirir.

y) Müdürlüğün çalışmalarının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmelik ve 
prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar ve faaliyetlerin denetlenmesinde 
İş Sağlığı ve Güvenliği İşveren Vekili sıfatıyla gerekli işlemleri yapar.

Vekalet 

MADDE  13 - (1)   Fen İşleri Müdürü, geçici nedenlerle görevden ayrıldığında müdürlüğe 
belediye başkanı veya yetki verdiği belediye Başkan Yardımcısının uygun göreceği kişi 
vekâlet eder.

Kalem İşleri Alt Birimi’nin Görevleri

MADDE  14 - (1) Faaliyetlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı iş 
kanunu ve iş güvencesi yasaları kapsamında yürüten birimdir.

a) Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili tüm başvuruların konularının tespitini yaparak ilgili 
servise iletir, sonuçlanan evrakların gerekli olan yerlere sevkini yapar, tüm evrakları 
dosyalayarak düzenli bir biçimde arşivler, takvim yılı sonunda kayıt defterinin 
kapatılmasını sağlar.

b) Müdürlüğün Stratejik Plan ve Hedeflerine göre bütçe teklifini hazırlar, mali yılı 
içerisinde Müdürlüğe tahsis edilen bütçenin harcama kalemlerine göre kullanılmasını 
sağlar ve bu konuda Mali Hizmetler Müdürlüğünü bilgilendirir.

c) Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün öncülüğünde, Entegre Yönetim Sistemi gereğince, 
müdürlük birim hedeflerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili verilerin sisteme girişini yapar, 
bir sonraki yılın birim hedeflerini belirler. 
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d) Haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlar. 
e) Müdürlüğün gerek kadrolu, gerekse başka müdürlük kadrosunda olan personelin özlük 

durumlarını takip eder, müdürlüğün kadro elemanlarına kanunların öngördüğü sınırlar 
içerisinde hak ediş,  yan ödeme ve mesai tahakkukunu hazırlayıp ilgili birimlere 
gönderir ve müdürlük onayına sunar.

f) Personelle ilgili sicil (izin, rapor, ceza, mükafat, kademe ilerlemesi, tayın, terfi vb.) 
dosyalarının tanzimini yapar.

g) Müdürlüğe ait bilgi ve belgeleri gizlilik derecelerine uygun olarak koruma altına alır, 
arşiv bilgi ve belgelerini ilgili yönetmeliğe uygun arşivler.

h) Müdürlük içi birimler arasında belgelerle işbirliği ve bilgi akışını sağlar.
i) Hakediş raporlarını ve tahakkuk müzekkerelerini müdür veya vekilinin onayından 

sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaştırır.
j) Toplantı, konferans vb. faaliyetlerin çizelgelerini hazırlar, kurum içi ve dışında 

belirlenen toplantılara katılımı sağlar.    
k) Belediyenin faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak yapılan yasa ve yönetmelik 

değişikliklerini, Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi kararlarını takip eder, müdür 
ve personelin bilgisine sunar.

l) Meclis ve Encümen toplantılarının gündemlerini takip eder ve müdürlüğün bu 
gündeme alınması gereken evraklarının hazırlanmasını sağlar.

m) Yeni çıkarılan yasa, yönetmelik, genelgeler ve müdür tarafından yasal çerçevede 
verilen diğer görevleri yerine getirir.

Taşınır Mal Kayıt Kontrol Bölümü

MADDE  15 – (1) 

a) Müdürlük merkezinde bulunan demirbaş eşyaların kayıt ve kontrolünü yapar. 
Müdürlüğe alınan yeni demirbaşları müdürlük zimmetine alır ve ilgili kişiye zimmetle 
teslim eder.

b) Göreviyle ilgili eğitim ve bilgilendirici toplantılara katılır.
c) Müdürlükçe ihale edilip tamamlanan ihalelerin Ödeme Emri Belgelerini hazırlayıp 

gerekli imzalardan sonra ödeme için Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderir.
d) Müdürlük kadrosunda olup 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışan işçilerden emeklik 

ya da işten ayrılma vb. gibi durumlarda kurumda biriken parasal hak edişlerinin 
ödenmesi için Ödeme Emri Belgelerini hazırlayıp gerekli imzalardan sonra ödeme 
için Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderir.

e) Yeni çıkarılan Yasa, yönetmelik, genelgeler ve müdür tarafından yasal çerçevede 
verilen diğer görevleri yerine getirir.
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Yapı İşleri Alt Birimi’nin Görevleri

MADDE  16 – (1)

a) Fen İşleri Müdürlüğü’nün belediyemizin Stratejik Plan ve Performans 
Programı’na göre belirlenen hedefler doğrultusunda ihale birimiyle birlikte, 
yatırımların ihalesinin yapılıp sonuçlandırılmasını sağlamak.

b) Kamu hizmetine sunulacak bina ve tesislerin belirlenmesi, proje ve keşiflerinin 
hazırlanması, inşaatlarının yapılması çalışmalarını takip ederek sonuçlandırır.

c) Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programının 
hazırlanmasını ve bu programın takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlar.   

d) İhalesi yapılan işlerle ilgili olarak işin gerekli kontrol ve denetimi için, müdürlük 
görüşü doğrultusunda mimar, mühendis, tekniker veya teknisyenleri 
görevlendirmek.

e) İhaleli işlerde ihale şartnamesine uygun olarak, işin her aşamasında gerekli 
kontrol ve denetimleri sürdürüp herhangi bir eksikliğin bulunmaması halinde ara 
ve son hakediş ödemelerinin yapılmasını sağlamak.

f) Tamamlanan işlerin, oluşturulan Muayene ve Kabul Heyetiyle birlikte son 
kontrollerinin ardından geçici kabulünü yapar.

g) Müdür tarafından havalesi yapılan vatandaş istek ve şikâyetlerini inceleyip ilgili 
personeli görevlendirip işin sonuçlandırılmasını sağlar.

h) Sorumluluklarıyla ilgili olarak gerektiğinde haftalık, aylık, yıllık faaliyet raporu 
hazırlayıp hazırlanan raporu üst amirine ve faaliyet raporundan sorumlu ilgili 
müdürlüğe (Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve ilgili müdürlükler), istenildiğinde 
sorumlu başkan yardımcısı ve başkanlığa sunar. 

i) Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.
j) Müdürlüğün yatırım programı çerçevesinde sorumlu yüklenici ve teknik 

elemanların Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğine, 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi Kontrol Kanunu, Analitik bütçeye, 4734 sayılı Kamu İhale kanunu ve 
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gibi ilgili kanun, tüzük ve 
genelgeler doğrultusunda mesleki sorumluluklarının takibini yapar.
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Teknik Personelin (Mimar, Mühendis, Tekniker ve Teknisyenler) Görevleri

MADDE  17 – (1) Bu yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen temel görev yetki ve 
sorumlulukları yürürlükteki mevzuat ve Belediye Başkanı’nın veya görevlendirdiği Başkan 
yardımcısının onayıyla görev pozisyonları belirlenir. Bu bağlamda görevlendirilen personel;

a) Yürürlükteki mevzuata uygun olarak ihalesi yapılan işlerle ilgili olarak işin 
gerekli kontrol ve denetimini yapar.

b) Müdür ya da Yapı İşleri Alt Birim Sorumlusu tarafından havalesi yapılan 
vatandaş istek ve şikayetleri yerinde inceleyip gereğini yaparak işlemin 
sonuçlandırılmasını sağlar.                                                                                                   

c) İhalesi yapılacak işlerle ilgili verilecek görevleri yerine getirir.
d) Tamamlanan ihaleli işlerle ilgili üst amiri tarafından belirlenen Muayene ve Kabul 

Heyeti’yle ilgili gerekli görevleri yerine getirir.
e) Yürüttüğü göreviyle ilgili olarak gerektiğinde haftalık, aylık, yıllık faaliyetini 

hazırlar.
f) Müdür ya da üst amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

İhale ve Kesin Hesap Bölümü

MADDE  18p – (1) İhale Bölümü, ihale işlemlerinin rekabet, eşitlik ve saydamlık ilkeleri 
çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlayan birimdir. Bu birim;

a) Fen İşleri Müdürlüğünce ihale edilecek tüm yapım, hizmet ve mal alımı işlerinin 
şartname ve yaklaşık maliyeti hazırlandıktan sonra ihale öncesi ve sonrası iç ve dış 
yazışmalarının yaparak ihale dosyalarını hazırlamak, Ekap üzerinden ihale sürecini 
takip etmek, ihaleyi yapmak ve sonuçlandırmak, sözleşmeye bağlamak ve ilgili 
kontrol memuruna dosyayı teslim etmek;

b) Müdürlüğün yatırım programı doğrultusunda 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu 
esaslarına göre ihale yolu ile temin edilecek projesi, keşfi ve yaklaşık maliyeti 
ilgililerince hazırlanmış mal, hizmet, yapım ve danışmanlık işlerinin İhale İşlem 
dosyalarını hazırlar.

c) Usulüne uygun olarak ilan aşamasına kadar hazırlanan ihale işlem dosyalarının Kamu 
İhale Bülteni ve Basın İlan Kurumu‘nda ilan edilmesini sağlar.

d) Komisyon görevlendirmesi ve ihale işlem dosyalarının komisyona tebliğ işlemlerini 
yapar.
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e) Katılımcılar için ihale dosyalarını hazırlayarak ihale doküman satış işlemlerini yerine 
getirir.

f) Katılımcıların İhale Teklif Zarflarının teslim alma işlemlerini yapar.
g) İhale Komisyon Kararları doğrultusunda komisyon işlemlerini yerine getirir.
h) Katılımcı firmalara sonuç bildirim işlemlerini yapar.
i) İhale sürecinde gelen şikâyetlerin ihale yetkilisince ilgili yasa, yönetmelik, tebliğler 

doğrultusunda değerlendirilmesi sonucunda şikayet başvurularının en kısa sürede 
sonuçlandırılmasını sağlar. 

j) Kesin ve Geçici Teminatlarla ilgili yazışmaları yapar.
k) Sözleşme aşamasındaki tüm yazışma işlemlerini ve sözleşmenin imzalanmasına kadar 

geçen süreçte yapılması gereken işlemleri yapar.
l) Kontrol teşkilatı kurulması gerekli ihale dosyalarında gerekli yazışmaları yapar.
m) Yer teslim tutanağı hazırlanması gerekli işlemlerde, yer teslimi ile ilgili işlemleri 

yapar.
n) İhale dosyasını kontrol teşkilatı veya kontrol mühendisine teslim edilmesi ve ilk 

hakedişle birlikte ihale dosyasının ödeme birimine gönderilmesini sağlar.
o) Kabul aşamasına gelinen (geçici veya kesin kabul) işlerle ilgili yazışmaları yapar.
p) Yeni çıkarılan yasa, yönetmelik, genelgeler ve müdür tarafından yasal çerçevede 

verilen diğer görevleri yerine getirir.
q) Kesin Hesap işlemlerinin teminatlar ve yüklenici sorumlulukları kısmını inceler.

Altyapı Alt Birimi’nin Görevleri

MADDE  19 – (1) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, 
tüzükler, yönetmelikler, başkanlık genelge ve bildirileri çerçevesinde üst amirlerin emirleri 
doğrultusunda müdürlük makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişi olup; işlerin mevzuata 
uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde alt birimin görev alanına ilişkin olarak 
aşağıda belirlenen tüm görevlerin etkin biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden ilgili 
mer’i mevzuata uygun icra edilmesini, denetlenmesini ve raporlanmasını sağlamakla yükümlü 
olup;

a) İlçemizdeki gerçek, tüzel ve resmi kurumları yapacağı tüm altyapı çalışmalarını 
ruhsatlı olarak yapılmasını sağlamak.

b) İlçemizdeki gerçek, tüzel ve resmi kurumların kazı ruhsatlarını onaylamak. ( Görüş 
vermek. )

c) Altyapı ruhsatlarının takibi ve çalışma sonrasında yapılan yerin eski haline 
getirilmesini temin etmek.
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d) Her türlü kaçak altyapı çalışması yapan kurum ve kişilerin tespitini sağlayıp uyararak 
cezai işlem uygulaması yapmak.

e) Ruhsatlı kazılar sonucunda oluşan eksikliklerin altyapı kurumlarınca giderilmemesi 
durumunda, bu eksikliklerin üçüncü kişi veya şirketlere yaptırtarak masrafları cezalı 
olarak ilgili kişi veya kurumlardan tahsil etmek.

f) Altyapı kurumlarının İlçemizde yapacağı yatırımlardan aynı sokağın tekrar tekrar 
kazılmaması için gerekli koordinasyonu sağlamak.

g) Gerektiğinde altyapı kurumları ile yapılacak protokolleri hazırlayarak takibini 
yapmak.

h) İlçemizdeki altyapı kuruluşlarının yapacağı yıllık programlarının temini ve bu 
kuruluşlar ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

i) Kent halkından gelen altyapı çalışmalarına ilişkin şikayetleri sonuçlandırmak.
j) İlçemizdeki cadde ve sokaklardan mevcut altyapı durumunun tespiti ve eksikliklerin 

ilgili kurumlarca tamamlanmasını sağlamak.
k) Altyapı kurumları ile ( İSKİ, AYEDAŞ, TEDAŞ, TÜRKTELEKOM, İGDAŞ, 

İSTELKOM…vb. ) koordinasyonu sağlayarak ilçe sınırları içerisinde yapılan tüm 
altyapı çalışmalarının kontrolünü sağlar.

l) İlçe belediyemizle ve İBB’ nin ilgili birimleriyle koordinasyonu sağlama ve 
eksiklikler tespit edilip sorunların giderilmesini sağlamak.

m) Belediye faaliyetlerinin tümünü izleyerek müdürlük talimatıyla müdürlük faaliyetleri 
alanına gire konularda vatandaşlardan gelen istek ve sorulara sözlü, yazılı olarak 
cevap ve bilgi verir.

Yol Yapım Alt Birimi’nin Görevleri

MADDE  20 -  (1)

a) Çalışma programlarının yürütülmesinde kadrolu ve ihaleli olarak görevlendirilen 
insan kaynağının sevk ve idare edilmesini sağlar.

b) Sorumluluk alanında bulunan alt ve üstyapı ile diğer çalışmalarda görev yapan iş 
ekipleri sorumlusu usta başlarına işin yapımıyla ilgili gerekli bilgileri verir.

c) Sorumluluk alanında bulunan tüm alt, üstyapı, tamir, bakım, tadilat, inşaat, yol açma 
ve genişletme, asfalt yapımı ve her türlü işle ilgili gerekli kontrol ve denetimleri 
yapar. Aksayan durumlarda, birim sorumlusuna gerekli uyarılarda bulunarak işlerin 
sorunsuz tamamlanmasını sağlar.
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d) İdari büro ve puantörlükle ilgili çalışmaların sorunsuz, aksamadan yürütülmesini 
sağlar. Bilgilendirmeye yönelik gelen yazıları havale eder. Gerektiğinde çalışanlarla 
toplantı yapar ve üst amiri ya da belediye başkanının sözlü ya da yazılı talimatlarını, 
uyarı ya da takdirlerini çalışanlara bildirir.

e) Yazışma, malzeme alım ve teslimi ile sorumluluk alanına giren konularla ilgili her 
türlü yazıları amir olarak imzalar. 

f) Amir görevinden dolayı müdürlük, başkan yardımcılığı ya da başkanlık makamınca 
düzenlenen toplantılara katılır. Gerektiğinde çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yapar. 
Alınan kararların uygulanmasını sağlar.

g) Müdürlük, başkan yardımcılığı ve başkanlık makamının talimatları doğrultusunda 
günlük, haftalık ve aylık çalışma programlarını; haftalık, aylık ve yıllık faaliyet 
raporlarını hazırlayıp istenildiğinde üst makamlarına sunar.

h) Müdürlükçe istenildiğinde sorumluluğundaki çalışanların performans 
değerlendirmelerini, yıllık ya da mazeret izinlerini, fazla çalışma hak edişlerini, 
emeklilik ve diğer tüm özlük haklarıyla ilgili işlemleri yapar.

i) Yıllık faaliyetlerini hedeflere uygun biçimde yapabilmek için ihtiyaç duyulan asfalt, 
kum, çakıl, mıcır, kireç, çimento, tuğla, bordür taşı, yağmursuyu kanal ve ızgara 
yapım ve bakımı, kilit taşı döşemesi ile ilgili malzemeler, her türlü nalburiye ve depo 
ihtiyacına ilişkin malzemeler, yıl içinde yapılacak bina ve diğer yapılarla ilgili bakım, 
onarıma ilişkin her türlü malzeme ihtiyaçlarını tespit edip alım ve amirliğe teslimi 
için hazırlanacak listeleri müdürlüğe iletmek ve malzemelerin teslimi sırasında tam ve 
eksiksiz olarak teslim alımı için gerekli işlemleri yerine getirir.

j) Müdürlükçe ön çalışma ve gerekli yasal işlemlerin yapılmasının ardından amirliğe 
bildirilen; fiziki çevre düzenlemeleri (asfalt, bordür, kaldırım, yol açma, genişletme, 
yağmursuyu kanal vb.) ile ilgili işlerin programa alınarak gerekli çalışmaların 
yapılmasını sağlar.

k) Müdürlükten havaleli gönderilen vatandaş dilekçelerini inceleyip sorumluluk alanları 
ve yasal süreler içinde gerekli çalışmaları yaparak müdürlüğe bilgi verir.

l) Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak müdürlükçe 
gerekli hazırlıkları ve yasal işlemleri tamamlanmış yeni yolların açılmasını ya da var 
olan yolların genişletilmesi için sürveyanlar kontrolünde iş makinaları, kamyonları 
görevlendirerek gerekli kontrol ve denetimleri yaparak işin sorunsuz tamamlanmasını 
sağlar. 

m) Belediye sınırları içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlayıp var olan ve bozulan 
asfaltın onarılması çalışmalarını yürütür.

n) Belediye sınırları içerisindeki ihale kapsamı dışında yapılabilecek küçük ölçekteki 
bordür, kaldırım, kilit taşı, yağmursuyu kanal ve ızgara ile atık su kanal ve baca 
yapımı var olan bu nitelikteki çalışmalarda zamanla oluşan bozulma, kırılma ve 
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hayatı zorlaştıran durumlarda, gerekli bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını 
yürütür. 

o) Ulaşım ve Altyapı Alt Birimi tarafından arazi üzerinde parsel sınırları ve uygulama 
alanları belirlenerek amirliğe gönderilen yerler için yürürlükteki uygulamalara göre, 
belediyenin yetki sınırları içinde kalan alanlarda belirlenen çalışma programları ve 
hedeflere uygun olarak kurban satış ve kesim yerleri, meydanlar vb. yerlerde alt ve 
üst yapı ile ham yolların açılmasını, yeniden yapılanma çerçevesinde çevre 
düzenlemeleri yapılmasını, gerekli yerlere istinat duvarı ve merdivenli yol 
yapılmasını sağlar.

p) Kentte kreş, okul, sağlık ocağı, huzur evi, aile danışma merkezleri, kültür ve sanat 
merkezleri, eğitim ve kültürle ilgili yurtlar, sosyal ve sportif tesisler, belediye hizmet 
binaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapılar, sokak çocukları evleri, 
hayvan hastanesi, muhtarlık binaları vb. yapılar ile başkanlık tarafından karar verilen 
diğer yapıların ihale kapsamı dışında kalan yapım, tadilat ve onarımını yapar,

q) Kış mevsiminde karla mücadelede, yaya ve araçlar için yolların ulaşıma sürekli açık 
tutulması için gereken her türlü tedbiri alır.

r) İlçe sınırları genelinde cadde ve sokaklarda yaya alanlarının araçlar tarafından işgal 
edilmesini önlemek için gerekli görülen yerlere sınır elemanı yerleştirir.

s) Yürürlükteki yasa ve uygulamaların öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından 
verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlar.

t) İş güvenliği ve iş sağlığı konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

Yol Yapım Alt Birim Bölüm Sorumlusu ve İş Ekipleri Sorumlusunun Görevleri

MADDE  21 - (1)

a) Alt Birim Bölüm Sorumlusu olarak, alt birim sorumlusunun görevde olmadığı ya da 
uygun olmadığı zamanlarda alt birim sorumlusu adına yerine getirir.

b) İş ekipleriyle ilgili günlük ve hafta sonu çalışma programlarını hazırlayıp işin 
yapılmasıyla ilgili ekip başlarına gerekli bilgileri verir.

c) İş ekiplerinin ve sorumluluğunda bulunan çalışanların günlük, yıllık izinlerini 
kullanmaları için gerekli planlamayı yapmak, yeni işe alınacaklar ve işten 
ayrılacaklarla ilgili gerekli çalışmaları yapar.

d) İhale suretiyle belirli süreyle çalışanlar ile kadrolu işçilerin gerektiğinde mesai 
saatleri sonrası ve hafta sonu fazla çalışmalarıyla ilgili hafta içi izin kullanmaları ya 
da hak ettikleri fazla mesai ücretinin ödenmesi için gerekli çalışmaları yapar.
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e) Ekiplerin belirlenen iş alanlarına zamanında ulaşması ve iş bitiminde amirliğe 
dönüşünü sağlar.

f) İşin yapılması sırasında gerekli kontrol ve denetimleri yapmak, aksayan yönleri tespit 
ederek işlerin zamanında ve gerektiği biçimde tamamlanmasını sağlar.

g) Çalışmaların yapılmasında ihtiyaç duyulan malzemeleri tespit edip alımıyla ilgili 
malzeme listesi hazırlayıp amirin bilgisiyle müdürlüğe gönderir.

h) Çalışmalarıyla ilgili günlük, haftalık, aylık faaliyetleri hazırlayıp amirin bilgisi ve 
onayıyla müdürlüğe, başkan yardımcısına ya da başkanlık makamına gönderir.

i) Alt birim yöneticisi, müdürlük ve başkan yardımcılığınca verilen diğer görevleri 
yerine getirir.

Ulaşım ve İş Makinaları Bölüm Sorumlusunun Görevleri

MADDE  22 - (1)

a) Yol yapım alt birim sorumlusu ve alt birim bölüm sorumlusu görevde olmadığı ya da 
uygun olmadığı zamanlarda alt birim yöneticisinin görevlendirmesi ve müdürün 
bilgisiyle alt birim yöneticisinin adına yürütür.

b) Sorumluluk alanında bulunan işlerin (yol açma, yol genişletme, moloz-hafriyat 
toplama, kaçak bina yıkımı, karla mücadele ve yolların tuz serpilmesi) için kamyon ve 
makine görevlendirme, işin gerektirdiği her türlü malzeme nakil ve iş ekipleri çalışma 
alanlarına nakli, çalışan ekiplerin ihtiyaç duyduğu  araç ve makinaları görevlendirme, 
asfalt kaplama ve yama için gerekli araç ve kamyonların temin ve görevlendirilmesini 
sağlar.

c) İş makinaları, kamyon, kamyonet ve asfalt robotu gibi benzeri araçların tamir, bakım 
ve onarımları için Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile işbirliği içinde gerekli çalışmaları 
yerine getirir. 

d) Sorumluluk alanlarına giren çalışmalarda gerekli kontrol ve denetimleri yaparak 
çalışmaların aksatılmadan yerine getirilmesini sağlar.

e) Sorumluluğunda görev yapan şoför, operatör ve diğer çalışanların gerektiğinde mesai 
saatleri sonrası ve hafta sonu fazla çalışmalarıyla ilgili hafta içi izin kullanmaları ya da 
hak ettikleri fazla mesai ücretinin ödenmesi için gerekli çalışmaları yapar.

f) Çalışmalarıyla ilgili günlük, haftalık, aylık faaliyetleri hazırlayıp amirin bilgisi ve 
onayıyla müdürlüğe, başkan yardımcısına ya da başkanlık makamına gönderir.

g) Alt birim yöneticisi, müdürlük ve başkan yardımcılığınca verilen diğer görevleri 
yerine getirir. 
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Asfalt Serimi ve Altyapı Bölüm Sorumlusunun Görevleri

MADDE  23 - (1)

a) Yol yapım alt birim yöneticisi ve alt birim bölüm sorumlusu görevde olmadığı ya 
da uygun olmadığı zamanlarda alt birim yöneticisinin görevlendirmesi ve 
müdürün bilgisiyle alt birim yöneticisinin adına yürütür.

b) İlçe genelinde yapılacak asfalt çalışmaları için yıllık asfalt programına uygun 
olarak günlük ve haftalık asfalt çalışmaları için program hazırlar.

c) Sorumluluk alanında bulunan robot ya da işçi gücüyle (elle asfalt serimi) 
yapılacak asfalt çalışmalarında gerekli kontrol ve denetimleri yapar. 

d) Asfalt yama ve robotla yapılacak asfalt çalışmalarında, asfalt üretim ve alımında 
herhangi bir sorun yaşanmaması için üretici firma ile işbirliği yaparak olası 
sorunları gidermek ya da sorunlarla ilgi gerektiğinde amiri ve müdürü 
bilgilendirir.

e) Altyapı kazı ruhsat sorumlusu personelle işbirliği yaparak Ulaşım Altyapı 
Birimi’nden gönderilen ruhsatlı kazı çalışmaları sonrası yapılacak asfalt yama 
çalışmalarını programlayarak yerine getirir.

f) Çalışmalarıyla ilgili günlük, haftalık, aylık faaliyetleri hazırlayıp amirin bilgisi ve 
onayıyla müdürlüğe, başkan yardımcısına ya da başkanlık makamına gönderir.

g) Sorumluluğunda görev yapan süreli ihaleli olarak çalışanlar ile kadrolu işçilerin, 
gerektiğinde mesai saatleri sonrası ve hafta sonu fazla çalışmalarıyla ilgili hafta 
içi izin kullanmaları ya da hak ettikleri fazla mesai ücretinin ödenmesi için gerekli 
çalışmaları yapar.

h) Çalışmalarıyla ilgili günlük, haftalık, aylık faaliyetleri amirin bilgisi ve onayıyla 
müdürlüğe, başkan yardımcısına ya da başkanlık makamına gönderir.

i) Alt birim yöneticisi, müdürlük ve başkan yardımcılığınca verilen diğer görevleri 
yerine getirir.
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Depo Bölümü Sorumlusunun Görevleri

MADDE  24 - (1)

a) Depoya giren ve depodan çıkışı yapılan malzemeleri günlük olarak Entegre 
Yönetim Sistemi’nin gerektirdiği biçimde ilgili formlara kaydeder.

b) Yılsonlarına doğru gelecek yıl için, yıllık depo ihtiyaç listesini hazırlayarak amire 
teslim eder.

c) Günlük, haftalık, aylık, yıllık depo giriş-çıkış raporlarını hazırlayıp amire, 
istenildiğinde müdüre teslim eder.

d) Depo işleyişi ile ilgili değişen uygulama ve yasal düzenlemelerle ilgili eğitici, 
bilgilendirici toplantılara katılır.

e) Kapalı ve açık depoda gerekli yerleştirme ve düzenlemeleri yapmak ve aksayan 
durumlar, olası sorunlarla ilgili amiri bilgilendirir.

f) Depodaki malzemelerin taşınması, kamyonlara yüklenmesinde kullanılan 
forkliftin temizliği, bakımını yapar, arızası halinde gerekli girişimlerde bulunur.

g) Alt birim yöneticisi ve müdürlükçe verilen diğer görevleri yerine getirir.

Puantörlük Bölümünün Görevleri

MADDE  25 - (1)

a) Fen İşleri Müdürlüğü kadrosunda bulunan tüm işçilerin mazeret, hastalık ve yıllık 
izin belgelerini düzenler, izinlerle ilgili gerekli kontrolleri yapar. 

b) Müdürlük kadrosunda görev yapan işçilerin aylık ücret bordrolarını hazırlar. 
c) Kadrolu işçilerin fazla çalışma ve hafta sonu mesaileriyle ilgili olarak gerekli 

yazıları hazırlar, başkanlık onayını alarak hazırlanacak aylık bordrolara fazla 
çalışma ücretlerinin eklenmesini sağlar.

d) İşe yeni alınan ya da işten ayrılan personelle ilgili işe başlama girişini yapar, işten 
ayrılan ya da emekliliğe ayrılan işçilerle ilgili Kıdem Tazminat Çizelgesi ve hak 
ettikleri toplu alacakları için gerekli hesaplama ve İşlemleri yaparak işten çıkışını 
sağlar.

e) İş kazaları ya da meslek hastalıkları ile ilgili gerekli belgeleri düzenler, uzun 
süreli hastalık ya da istirahatli işçilerin sigorta kurumu alacakları için gerekli 
belgeleri düzenleyerek işin takibini yapar.

f) İşçilerin sigorta kurumu ve diğer kesenekleri için gerekli belgeleri hazırlar.
g) Yasaların gerektirdiği ya da amirlik ve müdürlükçe verilen diğer görevleri yerine 

getirir.
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Ulaşım Alt Birimi'nin Görevleri 

MADDE  26 - (1) Ulaşım  Alt Birimi’nin görev ve yetkileri şunlardır;

a) Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların 
yapılmasını sağlar.

b) İmar planına aykırı olarak yollara yapılan tecavüzlerin kaldırılması, özel mülkiyet 
üzerinden geçirilen fiili yolların ve alt yapıların imar planına uygun şekilde yapılmasını 
sağlar.

c) Trafik akışını en iyi şekilde sağlamak amacı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Daire Başkanlığı ile koordinasyonu, UKOME ve UTK kararlarını uygulatılmasını sağlar.

d) Yürürlükteki uygulamalara göre, belediyenin yetki sınırları içinde kalan alanlarda 
belirlenen çalışma programları ve hedeflere uygun olarak kurban satış ve kesim yerleri, alt 
ve üst yapı ile ham yolların açılmasını, yeniden yapılanma çerçevesinde çevre 
düzenlemeleri yapılmasını, uygun görülen yerlere istinat duvarı ve merdivenli yol 
yapılmasını ve kontrolünü sağlar.

e) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Daire Başkanlığı’na bağlı bulunan 
Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü ile Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev 
ve sorumluluğunda olması nedeniyle; 

i. Trafik işleyişine uygun işaretlerin konulmasını, çizimlerin yapılmasını,
ii. Toplu taşıma hizmetinde bulunan otobüs, dolmuş vb. ulaşım hizmetinde 

bulunan araçlar için uygun yerlere taksi, otobüs durağı yapılması 
iii. Tek yön ve ana arterlerle ilgili uygulamalarda görüş bildirerek Ulaşım 

Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME)  karar alınmasını sağlar.
f) Belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların gerek dilekçe ile yazılı olarak, gerekse 

telefon, elektronik posta, whatsapp gibi çeşitli iletişim yollarıyla Komşu İletişim 
Merkezi’ne, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bildirdikleri istek ve 
şikayetleri alıp değerlendirip sonucunu ilgili kişi ve kurumlara iletir.

g) Vatandaşların istek ve şikayetlerini alıp değerlendirir, fiziki çevre düzenlemeleri (asfalt, 
bordür, kaldırım, yol açma, genişletme, yağmursuyu kanal vb.) ile ilgili çalışmaların 
yapılması için gerekli inceleme, ölçüm ve hesaplamaları yaparak yol yapım amirliğine 
iletir.

h) Sorumluluklarıyla ilgili olarak gerektiğinde haftalık raporu hazırlamak ve hazırlanan 
raporu üst amirine, istenildiğinde sorumlu başkan yardımcısı ve başkanlığa sunar.

i) Talep edilen işin durumuna göre zeminde aplikasyon, alım, kot okumaları, plankote vb. 
ölçümleme işlemleri yapılmasını sağlar.

j) Yapılan ölçümler, kullanılan Netcad programına yüklenerek dijital ortama aktarılmasını 
sağlar.

k) Altyapı Kurumlarından, her yıl yapılmış olan altyapı çalışmalarına dair güncel veriler 
alınarak dijital ortama aktarılması sağlanır.

l) Kamulaştırmasız el atma davaları ile yol ve kaldırım çalışmalarıyla ilgili konuları içeren 
Mahkeme Dosyalarında inceleme yaparak gerekli bilgilendirmeyi yapar.
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m) İmar Planına uygun olarak yapılan yol açma çalışmalarında tecavüzlü yapıları tespit eder.
n) Belediye Hizmet Alanlarına yapılacak projeler için zemin tespiti, ölçüm, aplikasyon 

işlemleri yürütülür.
o) Projelendirilmiş imar yollarında kırmızı kot kontrolü ve kırmızı kotların uygulanması 

sağlanır.

 (2) Görev ve yetkilerin gereği gibi yerine getirilmesinden, Müdüre karşı sorumludur.

Harita Bölümü Görevleri

 MADDE  27 - (1) Harita bölümü görevleri şunlardır;

a) Ulaşım Alt Biriminin yetki ve sorumluluklarında belirtilmiş olan bütün iş ve işlemlerle ilgili 
yazışma, zemin ölçümleri, kontrol, koordinasyon vb. görevleri yapmakla yükümlüdür.

(2) Müdür veya alt birim sorumluların kendisine tevdi ettiği görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri 
çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmakla yükümlüdür.

(3)  Alt birim yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapar.

(4) Harita biriminde görevlendirilecek personelin nitelikleri şunlardır; 

a) 657 sayılı DMK’ ya tabi teknik kadroya tabi veya yürürlükteki diğer ilgili mevzuat 
hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

b) Harita Mühendisliği, Harita Teknikerliği, Harita Teknisyenliği bölümlerinden mezun olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon, Uygulama Usul ve Esasları

İşbirliği ve Koordinasyon 

MADDE  28 - (1) Müdürlük içi işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır; 

a) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından 
sağlanır. 

b) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre 
iletilir. 

c) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder. 
d) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle 

görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü 
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dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak 
yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan 
görevden ayrılma işlemleri yapılmaz. 

e) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar alt birim 
amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir. 

(2)Müdürlükler arasında işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

a) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür. 

(3)Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır. 

a) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu 
Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve 
Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan 
Yardımcısının imzası ile yürütülür.

b) Müdürlüğe havale edilen her türlü evrak ve dilekçe kayda geçirilip, müdür tarafından 
ilgili birime havale edilir. 

c) Havale edilmiş evrakı veya dilekçeyi alan personel, bu evrak veya dilekçeye mevzuata 
uygun olarak işlem yapar. Eğer evrakta bir eksiklik veya yanlışlık varsa Müdürün 
bilgisi dahilinde ilgililere bu yanlış düzelttirilir veya eksiklik tamamlattırılır. 
Tamamlanamayacak veya düzeltilemeyecek bir yanlışlık veya eksiklik söz konusu 
olduğunda işlem yapılmaz. 

d) Birimler arasında yazışma, dosyalama, arşivleme gibi konularda standartlaşmaya 
gidilmesi için zaman zaman iş akış şemaları ve ölçümlemeler kontrol edilir. 

e) İmza karşılığı alınan veya elektronik ortamda evrak kayıt sistemi üzerinden müdürlüğe 
aktarılan evrak veya dilekçe, evrak kayıt sistemine kaydı yapıldıktan ve numara 
verildikten sonra tasnif edilerek havalesi için müdüre sunulur. Müdür tarafından 
ilgilisine havalesi yapılır. İlgilisi tarafından, teslim alınan evraka yasal süresi içinde 
gereği yapılır. 

f) Tüm işlemleri ve imzaları tamamlanan evrak, evrak kayıt sistemi üzerinden numara 
verildikten sonra ilgili yerlere gönderilmek üzere zimmet defterine kaydı yapılarak 
veya elektronik ortamda ilgilisine/ilgili müdürlüklere teslim edilir. 

g) Tüm işlemleri yapılarak ilgilisine gönderilen evrakların müdürlükte kalan sureti 
konusuna göre dosyasına konur. Arşiv mevzuatına uygun olarak belirli süre alt birim 
arşivinde saklandıktan sonra kurum arşivine devredilir. 

h) Yazışmalarda, Belediye Başkanı veya müdürlüğün bağlı bulunduğu Başkan 
Yardımcısının denetim ve gözetiminde, Kartal Belediye Başkanlığı İmza Yetkileri 
Yönergesi ve Yazışma Kuralları ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir. 
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Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları 

MADDE  29 - (1) Fen İşleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak 
kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat 
hükümlerine uygun olarak yerine getirir. 

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 
b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 
c) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 
d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 
e) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 
f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
g) 4857 sayılı İş Kanunu, 
h) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 
i) 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 
j) 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 
k) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 
l) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 
m) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 
n) 3194 Sayılı İmar Kanunu, 
o) 237 Sayılı Taşıt Kanunu, 
p) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 
q) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 
r) İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik, 
s) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 
t) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, 
u) Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, 
v) Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 
w) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Yönergesi, 
x) İlgili bakanlıkların tebliğ ve genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli Hükümler

MADDE  30 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4857 
Sayılı İş Kanunu ile yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesinin disiplin cezaları ile ilgili hükümleri 
uygulanır. İşbu yönetmelikte yer almayan durumlarda yürürlükteki ilgili genel hükümler 
çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

MADDE  31 -Bu yönetmelik hükümleri, Kartal Belediye Meclisi’nin kararı ile yürürlüğe 
girer.

Yürütme

MADDE  32 - Bu yönetmelik hükümlerini Kartal Belediye Başkanı yürütür.
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